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 أعمال الدهانات
 دهان الحوائط و األسقف

 دهانات. 2م 8لتر دهان تنتج  2ك معجون +  1أساس +  لتر 1

 أعمال الدهانات بالسقف ثم الحوائط ثم األبواب و الشبابيك. تبدأ

 السطح و صنفرته.تنظيف 

 .طبقة األساس ) كالسيلر المائى (دهان 

 سكينتين معجون فى اتجاهين متعامدين مع الصنفرة.سحب 

أوجه الدهان النهائى مع تلقيط المعجون و الصنفرة بعد كل دهان 

 وجه ما عدا الوجه النهائى.

 دهان األبواب الخشبية

 السطح و صنفرته.تنظيف 

 .( أو السالقونطبقة األساس ) كالسيلر دهان 

 سكينتين معجون فى اتجاهين متعامدين مع الصنفرة.سحب 

أوجه الدهان النهائى مع تلقيط المعجون و الصنفرة بعد كل دهان 

 وجه ما عدا الوجه النهائى.

 

 

 



 دهان األبواب الحديدية

 السطح و صنفرته.تنظيف 

 .(البرايمرطبقة األساس ) كدهان 

 .أوجه الدهان النهائىدهان 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 دهانات الترخيم
 العواميد أواًل خطوات ترخيم

 . نفره العمود بورق الزجاج حتي يصيع ملمسه ناعمصب مق -

ه ومثال اللون البيج بطالء العمود باللون الزيتي الذي تفضل مق -

 . العاجي

 . ليجف تماما هاترك -

للطالء وريش رسم صغيره او ريشه طائر .  شعده فر احضر -

 . بعمل تعريقات للرخام تقوم حتي

وتوجد في  اللون الذهبي وهو يباع بعبوات صغيره احضر -

 . محالت بيع مواد البناء

اللي بالصوره علي  بعمل رتوش بالفرشاه العريضه مثل مق -

 العمود

 



 
 اللون هذه الفرشاه لفرد ثم استعمل -

 

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%45%75%61%6e%42%6e


 
 بطريقه الرنوش لباقي العمود بنفس الفرشاه ثم اعمل -

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%49%75%61%6e%42%6e


 
بطريقه التربيت الخفيف علي  مفرشاه اخري وق باستعمال مق -

 العمود

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%4d%75%61%6e%42%6e


 
بفرد اللون  مخشن وليس ناعم ق ثم بفرشاه كبيره يكون شعرها -

 بطريقه خفيفه

 

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%67%75%61%6e%42%6e


 
 بفرد اللون وتوزيعه مثم بفرشاه اخري ناعمه ق -

 

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%51%75%61%6e%42%6e


 
زيتي مع الذهبي وبفرشاه  لون اسود خفيف او اخضر اخلط -

 العمود رسم بتوزيع عشوائي علي

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%55%75%61%6e%42%6e


 
 علي هذا الشكل االخير عندما يجف تماما اذا واخيرا تحصل -

 . بطالء طبقه من الورنيش الالمع متعطيه لمعه اكثر ق حبيت

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%59%75%61%6e%42%6e


 

 

 الحوائط ثانيًا خطوات ترخيم
بالمعجون وهي ماده تباع في محالت  حائط تعمل بحاب اذا كنت

  البناء
ه جيدا حتي ان تغلق هالمعجون راعي عندما تفتح احضر -

ي لكميه ع العبوه ضع مايلزمك منه ثم اغلق اليتعرض لجفاف خذ
بعمل ضربات ومسح عشوائي علي الحائط  أكبير وابد صحن

  بوسطه سكين خاص مثل اللي بالصوره
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%32%31%68%63%6d%4a%73%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%63%75%61%6e%42%6e


 
 هبصبغه باللون الذي تختار مثم ق ه ليجفعند االنتهاء اترك

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%5a%6c%62%6d%56%30%61%57%46%75%58%33%42%73%59%58%4e%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%53%35%71%63%47%63%3d


 
 
 
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%5a%6c%62%6d%56%30%61%57%46%75%58%33%42%73%59%58%4e%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%69%35%71%63%47%63%3d


 
  ون الكمونيالبيج فوق الل بعد ان يجف اطليه باللون

 
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%5a%6c%62%6d%56%30%61%57%46%75%58%33%42%73%59%58%4e%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%79%35%71%63%47%63%3d


 
 
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%5a%6c%62%6d%56%30%61%57%46%75%58%33%42%73%59%58%4e%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4e%43%35%71%63%47%63%3d


 
 ركات اخري للحائطح
 الفرشاه حركه الصبغ باطراف بطالء الحاط واعمل مق
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%5a%6c%62%6d%56%30%61%57%46%75%58%33%42%73%59%58%4e%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4e%53%35%71%63%47%63%3d


 
 قطعه من مالبس داخليه قطنيه تريد قطعه قماش او بعدها احضر

هذه الحركه  بكرمشتها وضمها بيدك واعمل ماالستغناء عنها ق
بعمليه  مان يجف الطالء ق والحائط مبلول غير جاف يعني قبل

 وبطريقه التربيت السريع قبل ان يجف التطبيع هذه
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4a%68%5a%32%64%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%69%35%71%63%47%63%3d


 
الخفيفه  بطالئه مره اخري ولكن بطريقه التربيت والضربات مثم ق

 براس الفرشاه

 
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4a%68%5a%32%64%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%53%35%71%63%47%63%3d
http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%30%61%58%42%77%62%47%6c%75%5a%31%39%73%59%58%4a%6e%5a%54%45%75%61%6e%42%6e


 
 

 كهذا علي حائط بعدها تحصل

 
 للحائط حركه اخري

الواجهه  االسفنجه البحريه لعمل حركات للحائط اختار استعمل
  عمل الحركه عليها التي تريد

 اكثر من لون اغمس اطراف االسفنجه باللون البني او احضر
  بعمل ضربات علي الحائط كامال ماالصفر مثال ثم ق

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%30%61%58%42%77%62%47%6c%75%5a%31%39%73%59%58%4a%6e%5a%54%49%75%61%6e%42%6e


 
ضربات خفيفه علي الحائط  مثال واعمل اللون االحمر بعدها خذ

 يناللون بحيث يتمازج

 
 االزرق او االخضر نفس الشئ باللون ثم اعمل

 والنتيجه كاالتي

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%62%32%35%6e%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%51%75%61%6e%42%6e
http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%62%32%35%6e%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%49%75%61%6e%42%6e


 

 
 مالحائط ابيض ق اذا كان شكل الجرانيت اما الطريقه الثانيه تعطيك

لي ععمليه الضرب بالفرشاه  باحضار اللون االسود مثال واعمل
الفرشاه  ويطلع علي الحائط بطريقه مثل الرش واستعمل الحائط

علي الفرشاه باتجاه الحائط  وقطعه من الخشب وبضربات خفيفه
 . راح ينثر اللون ويوزع علي الحائط

 
 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%62%32%35%6e%61%57%35%6e%58%32%78%68%63%6d%64%6c%58%7a%45%75%61%6e%42%6e


 
بنفس العمليه او اي الوان  مالرمادي وق لون اخر مثل اختار
 اخري

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%59%58%52%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4e%53%35%71%63%47%63%3d


 
 الطريقه اللون االبيض وبنفس احضر

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%59%58%52%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%79%35%71%63%47%63%3d


 
 وهذه الصوره النهائيه راح يعطي نفس الجرانيت

 

http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%59%58%52%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%69%35%71%63%47%63%3d
http://www.decorvip.com/vb/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6d%59%58%56%34%4c%58%42%68%61%57%35%30%61%57%35%6e%4c%58%52%6c%59%32%68%75%61%58%46%31%5a%58%4d%75%59%32%39%74%4c%32%6c%74%59%57%64%6c%63%79%39%30%5a%57%4e%6f%62%6d%6c%78%64%57%56%7a%4c%33%4e%77%59%58%52%30%5a%58%4a%70%62%6d%64%66%62%47%46%79%5a%32%56%66%4d%53%35%71%63%47%63%3d
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 تركيب ورق الحائط

 عليك بالتأكد من تطابق "روالت" ورق الحائط أي تطابق درجة
ألوانها حتى وإن كانت الدرجة مقاربة فال تستهن باألمر ألنك 

تعليق الورق علي الحائط ويصبح األمر  ستجد الفارق كبيرًا عند
الحائط  ثم إخفاق  مختلفًا والنتيجة تباين واختالف في لون ورق

 تزيين جدران منزلكوفشل في 

والضرورية التي ينبغي خوضها  وهذه هي الخطوات األساسية 
 .قبل بداية تركيب ورق الحائط

                                                                  



 

 الحوائط إعداد
 البد من إعدادها قبل لصق الورق عليها مدهونةغير الالحوائط  -
 تغطيتها بطبقة من المعجون إذا كانت حديثة اإلنشاء )حوائط و

 . دهانها بطبقة أولىأسمنتية( وتترك حتى يجف المعجون قبل 

نفرة مهم لألماكن صال من قبل ورق المدهونةوبالنسبة للحوائط  -
 الخشنة وإذا كانت هناك أية شروخ أو تموجات أو شقوق البد من



للحائط بأكملها كما في الحالة األولي استخدام المعجون لها وليس 
 . أولىكافية قبل دهانها بطبقة  وتترك لتجف فترة

لتنعيمها ولكن بشكل بسيط  المدهونةنفرة للحوائط صاستخدام ال -
 .للغاية

المنزل غير  تنظيف الحوائط بأي سائل للتنظيف يستخدم في -
 .كثير الرغوة

للحوائط حتى يتسني لك إزالة ورق الحائط  أولىطبقة  دهان -
 .التجديد بسهولة فيما بعد إذا تعرض للتلف أو بغرض

نفرة صالحوائط المركب عليها ورق بالفعل بعد خلعه البد من  -
غسلها بسائل للتنظيف منزلي قليل الرغوة ثم دهانها  الحائط ثم

 .ضروريًا إذا كان ذلكأولى بطبقة 
فن والفطريات تغسل الحائط بمحلول لتجنب مشاكل تكون الع -

قبل الدهان  1:  4أي سائل للتنظيف بنسبة  + يتكون من ماء
 .للصق الورق أو وضع الغراء علي الحائط بطبقة أولى

 و البد من وضع الغراء علي كافة أنواع الحوائط لسد المسام -
 .زيادة خواص الحوائط لتصبح ملساء

 



 
 التركيب

ظهور أي عيوب به الحقًا البد  الحائط وعدملضمان استقامة ورق 
وأن تكون لديك أداة هامة الخيط المائي وأول ورقة هي األساس 

واضح من  الذي يوضع بعده باقي الورق لذلك البد من اختيار ركن
البدء في القياس من هذا  و المفضل أن يكون بجوار نافذة أو باب

سم  1/2لي مسافة تقل عن عرض ورق الحائط بحوا الركن إلي
النقطة أعلي الحائط ثم  يوضع الخيط عند هذه و ويعلم مكانها

 الحائط وزرةيمسك بإحكام عند  و يترك ليسقط حتى يسكن تمامًا
بيد واحدة ويشد الخيط باليد األخرى ويترك بحركة خاطفة ليعلم 

علي الحائط في شكل خط مستقيم الذي  اللون الذي يوجد بالخيط
الطريقة مع كل قطعة  ي التركيب وتستخدم هذهيمثل نقطة البداية ف

تعلق من ورق الحائط )الخيط المائي هو خيط ملفوف علي بكرة 
  .(بها لون طباشيري بودرة ويوجد

 قطع األطوال
الورق بعناية والذي يمثل في نفس  يقاس الطول المطلوب من

أسفل  سم من 2الوقت طول الحائط المستخدم لها مع زيادة 
 وزرةوأعلي تحسبًا ألي خطأ في القياس ولتسويته من أسفل عند 

تكون الرسمة أو الشكل الفني متكامل من أعلي  البد أن و الحائط
 الحائط وزرةعند  )أي عند السقف( ويتم التسوية من أسفل

 عليك االحتفاظ بالقصاصات فقد تنفع في األماكن أعلي األبوب أوو
األسقف

.                                                    
 
 



 الصق الورق استخدام
 أواًل للورق حديث االستخدام -

به في التعليمات وإذا لم يكن هناك نوعًا  استخدام النوع الموصي
الالصق علي ظهر  يوضعو  بعينه يمكنك األخذ بنصيحة البائع

بحيث تصبح  يثنىالورق مع اإلكثار منه علي طرفي الورق ثم 
مواجهة لبعضها وتترك المنطقة الوسطى مجوفة ويترك  األطراف

 .دقائق-5 3قلياًل حتى يصبح الورق لينًا من 

 

 للورق الذي يوجد به الصق قديم
وتغمس قطعة الورق فيه بحيث يكون  إناء كبير بماء فاتر لئيم

ثم تسحب  اتجاه الالصق ألسفل )داخل الماء( وتترك لبعض الوقت
  .يغير الماء بعد كل ستة قطع و لطرف العلوي من اإلناءمن ا

 التركيب
الذي يوجد علي ورق  عليك بالتأكد من بداية الرسمة أو الشكل

اإلمساك  و الحائط ألنها ستلصق ألعلي كما ذكرنا من قبل
اللذين سيتم تعليقهما ألعلي وفردهم والبدء من عند خط  بالطرفين

اليسار ونفس الشيء يتبع مع الحائط  ميزان الماء للخارج ناحية
الورق علي  يفرد و من أعلي عند السقف للتعليم بالخيط المائي

الحائط من أعلي ألسفل من المنطقة الوسطي ثم للخارج باستخدام 
قطعة إسفنجية لينة مع إزالة أية عالمات للكرمشة أو  فرشاة أو



 .أية فراغات للهواء
عة التي تسبقها بنفس الطريقة التي تليها بجوار القط ضع القطعة

هناك خطأ في التركيب ولكن  )ال تحاول جذب الورقة إذا كان
عدم  انزعها بأكملها وقم بإعادة لصقها من جديد وذلك في حالة

ممنوع  و اتساق خط االلتحام الذي يوجد بين كل قطعة واألخرى(
القطعة التي تسبقها لكن ينبغي أن تكون  وضع حافة الورق فوق

فواصل يضغط  الحواف بجانب بعضها ومن أجل عدم رؤية أية
 دقيقة من تركيب الورق 22عليها بقطعة إسفنجية لينة بعد مرور 

كما يتم تنظيف الزوائد من الالصق المستخدم في عملية التثبيت 
( بقطعة الوزراتوعند النهايات )السقف أو  بين الفواصل

 .إسفنجية مبللة قبل أن يجف
طمننان عليك بتركيب ثالثة قطع ورقية فقط ثم اال ولمزيد من

االنتظار لرؤية النتيجة لمدة يوم وللتخلص من الزوائد تستخدم 
علي  سكين األسطح مع أخذ الحذر من إتالف الورق المثبت

 .الحائط

 



 األركان
وجود األركان لكن البد  ال يركب الورق كقطعة واحدة بأكمله عند

 و الزاوية التي تصل بين الحائطينمن وجود خط التحام عند 
بقياس عرض الحائط من نهاية آخر قطعة قمت بتعليقها  عليك

بدءًا من أعلي الحائط ناحية  حتى الركن مع أخذ قياسات عديدة
 العرض ألنك ستجد اختالف الوزراتالسقف وعند المنتصف حتى 

سم من القياس  1/2بمقاس أزيد تكون القطع من ورق الحائط و
تعلق هذه القطعة من نهاية واالحتفاظ بالمتبقي(  خذته )معالذي أ

 و حتى تصل للركن آخر قطعة معلقة علي الحائط المستوي
 و يستخدم الجزء المتبقي في بداية التعليق عند الحائط الجديد

عرضها ويعلم علي الحائط الجديد هذا المقاس ثم يأتي دور  يقاس
وتعلم الحائط ثم يبدأ في الورق  الخيط المائي لضمان استقامة

زوائد  لصقه بدءًا من هذه العالمة ثم للداخل )فقد يكون هناك
ستتداخل مع الفاصل األخير ال داعي للتخلص منها ولكن يعاد 

  (.)الفينيلثباتًا من لصقها بالصق أكثر

 
 
 



 و الشبابيكاألبواب 
بحيث تكون الزوائد  الشبابيك إطار األبواب و الورق حول يركب

سنتيمترات حول  تجاه اإلطار ثم تقص بالمقص مع ترك بضعة
إذا كانت هناك زوايا معينة يتم تسوية  و جوانب اإلطار كلها

حتى تتساوي مع أية حدود ثم تسوي كمرحلة  الورق حولها
 .األسطح نهائية بسكين

 
 األسقف

ورق  إذا كنت ستركب ورق للسقف البد وأن يسبق تركيب
يقاس و يعلق الورق في أضيق مساحة لسقف الحجرة و الحوائط

يقاس هذا العرض من  و سم 1/2 عرض الورق ثم يطرح منه
 و ركني أقصر حائط وتوضع مسامير صغيرة عند هذا القياس

خيط به طباشير ملون علي هذه المسامير ويشد من  يثبت
 ثل الخطواتو مالمستقيم  المنتصف ثم يترك فجأة ليرسم الخط

السابقة عليك بقياس الطول وقص الورق ولكن بمقاس أطول 
وبعد وضع الالصق وتركه لفترة يثنى الورق بطيات  كالمعتاد

يتم االستعانة  و دقائق تشبه آلة األوكورديون ثم تترك لبضع
تفتح أول طية  و بمكنسة لفرد الورق علي السقف وشخص آخر

ترك تادي لتلصق وواحدة تلو األخرى في مقابل الخط اإلرش وهكذا
سم ليتقابل معها الورق الذي  1/2في النهاية زائدة بمسافة 

 .سيثبت علي الحائط



 

 
 الكهربائية لوحة المفاتيح

أن الماء يدخل  عليك بفصل التيار الكهربي قبل العمل عليها وتذكر
أثناء فرد الورق علي الحائط يلصق عليها  و في عملية التركيب

الحائط وبعد االنتهاء من التركيب يثقب  كأنه جزء من بال مشاكل
بزوايا مائلة تجاه كل ركن  الورق عند منتصف اللوحة ثم تقطع

 يضغط علي الورق عند كل حافة مع التخلص من الزوائد
 .بالسكين

 
 



 التالف من ورق الحائط إصالح
حسب الجزء  خذ منها جزء صغيرؤيتم االستعانة بقطعة جديدة ي

لصق مكان التالف مع ضبط الرسمة و ي التالف بل وأزيد قلياًل
الورق ثم تستخدم سكين لقطع كال الطبقتين  لتتناسق مع باقي
والزوائد ثم يعاد وضع  يتم التخلص من القديمةوالجديدة والقديمة 

 .القطعة الجديدة مكان القطعة القديمة
                                                                          

 األشكال نماذج 
تتحكم الرسومات التي توجد علي ورق الحائط في كيفية تركيبه  -

  :أكثر من نموذج يمكنك التعرف عليها لذلك يوجد
 النموذج العشوائي

خطوطه عند به رسمة أو شكل يراعي السير مع  وجديال  الذىو
 .التركيب

 النموذج النمطي
تحتوي فيه كل قطعة علي نفس الشكل أو الرسمة بدون  والذي

 .لتعكس شكل أو رسمة محددة تغيير أو تحتاج إلي تركيب معين
 النموذج التكاملي

جمالي بعد تركيب القطع مع بعضها  وهو الذي يتطلب تكوين شكل
 .ةالذي ال يمكن الحصول عليه مع كل قطعة مستقل

 النموذج الحر
وهو الذي يضع الشخص الذي يقوم بالتركيب نهاية للوحدة 

كل قطعة ينتهي من تركيبها وبداية كل قطعة يبدأ  التصميمية مع
االلتحام ومن الممكن االلتزام  في تركيبها أي تختفي مع خطوط

أنه مزيج  بالوحدة التصميمية مع بعض القطع إذا تطلب األمر أي
 .م االلتزام في الوحدات التصميميةبين االلتزام وعد

 

 

 



 الحمامات بورق الحائط حوائط

 الحمامات واحد من الحلول المثالية حوائطر ديكور ورق يعتب
لتغطية جدران الحمامات فهو يعطي شكال مميزا وال يكلف 

الحمامات بورق الحائط ال  حوائطتغطية  كما أن الميزانية الكثير
غرف البيت  نظرا ألن الحمامات من أصغر تحتاج وقتا كبيرا

 مساحة

 الحمامات حوائطأسس ديكور ورق 

 الحمامات حوائطمراعاة توافر عنصر السهولة في تنظيف ورق 
 اليوم ألن الحمامات مكان يستخدم من كل أفراد األسرة خالل

 

 



 

 مع مساحة حوائطالالحرص على تناسب حجم وشكل ورق 
ورق   صغر حجما باستخدامأبدو تفالحمامات الكبيرة  الحمامات

والحمامات الضيقة تبدو  الكبير بألوان زاهية من الحجم حوائطال
الغير منقوش أو المزود  حوائطالأكثر اتساعا باستخدام ورق 

إلى عامل  بتأثيرات النقوش الصغيرة باأللوان الفاتحة باإلضافة
 الحمامات اب الذي يخلق شعورا باتساعاإلضاءة الجذ



 

 



خالل تغطية أحد  الكبيرة وتنويعها منالحوائط االهتمام بتغطية 
 الحائط مع وضع مرآة علىالحوائط باقي  و دهانورق البالحوائط 

 المطلي الحائطليعكس الضوء على  الحوائطالمقابل لورق 

فاإلضاءة من أكثر العوامل  اإلضاءة التركيز على توافر عامل
فالحمامات التي ال تدخلها الحوائط ختيار ورق المؤثرة في ا

 اإلضاءة الطبيعية وتعتمد اعتماد كلي على إضاءة المصابيح
 برسوم كبيرة وألوان ساطعة الحوائطيفضل معها استخدام ورق 

تصلها اإلضاءة الطبيعية يفضل معها استخدام  والحمامات التي
 صغير حجمبنقوش بسيطة و الحوائطورق 

 



 

  مالحظة

 أن اختالف األشخاص المستخدمين للحمام ينعكس على اختيار
حمامات األطفال يناسبه  حوائطفورق  الحوائطشكل ولون ورق 

والرسومات الكرتونية المرحة بعكس اختيار ورق  أشكال األطفال
 الرئيسية التي تتسم الحمامات الملحقة بغرف النوم حوائط

 بالفخامة



 

 



 

خرى كي تكون آلاديكور المع أجزاء  الحوائطمراعاة تناسق ورق 
 متكاملة وحدة ديكورية

 

 



 

 



 

 



 

 نصائح قبل شراء واختيار ورق الحائط

 يعم الغرفة الجو الذي تريده أن-

 (الطول والعرض واالرتفاع) أبعاد الغرفة-

 توافقه مع ورق الحائط طراز األثاث ومدى-

 ممرات وغرفالورق مقاوم للبقع بحيث يناسب المطبخ وال -
 األطفال

حتى يكون مناسبا للمرات وغرف  يتحمل التنظيف والفرك -
 األطفال



  يتحمل الرطوبة بحيث يمكن وضعه في دورات المياه -

 بشانها امور يجب االستفسار

 ؟ ذاتي أم يحتاج لشراء الغراء مزود بغراء هل الورق-

مزود بمواد عازلة بحيث ال يحتاج لتجهيز الحائط  هل الورق-
 معينة بمواد

 واإلزالة قابل للفك هل-

  الحائط به عيوب هل نختاره مزخرف بحيث نخفي-

الفينيل  ونجد أغلب األنواع الحديثة من ورق الحائط مصنوعة من
 تنظيفه وكذلك سهولة لسهولة تثبيته وإزالته

 



  

 المناسب ليس مجرد اختيار لونه و زخارفه اختيار ورق الحائط
بكل نوع بعناية  لذلك ينصح بقراءة بطاقة التعليمات الخاصة

وطريقة  ريقة التثبيتو ط والتي توضح نوعية الورق شديدة
 بالورق العناية

 تركيب ورق الحائط

 األدوات

   

 

 

 التركيب مالحظة قبل

 التأكد من تطابق "روالت" ورق الحائط أي تطابق درجة يجب
ألنك  حتى وإن كانت الدرجة مقاربة فال تستهِن باألمر نهاألوا

عند تعليق الورق على الحائط ويصبح األمر  ستجد الفارق كبيرًا
ثم إخفاق  ورق الحائط والنتيجة تباين واختالف في لون مختلفًا



 وهذه هي الخطوات األساسية وفشل في تزيين جدران البيت
 كيب ورق الحائطوالضرورية التي ينبغي خوضها لتر

 

 الحائط إعداد 

قبل لصق  البد من إعدادها أواًل ائط غير المعالجة بالدهانالحو
حيث يتم تغطيتها بطبقة من المعجون إذا كانت  الورق عليها

حتى يجف المعجون  وتتركً  أسمنتية غير معالجة( حديثة )حوائط
  األولىالدهان طبقة كله قبل 

 يتم تنعيم األماكن الخشنة بورق ن قبلم دهونةمالالحوائط 
البد من  أو شقوق وإذا كان هناك أي شروخ و تموجات الصنفرة

كما في الحالة األولى  وليس للحائط بأكمله استخدام المعجون لها
 الدهان األولىطبقة ب وتترك لتجف فترة كافية قبل دهانها

 

 

 

 

 

 

 



  الصنفرة ورق

 

 بسيط ولكن بشكل استخدام الصنفرة للحوائط المطلية لتنعيمها 
 للغاية

 ائط بأي سائل للتنظيف يستخدم في المنزل قليلتنظيف الحو
 الرغوة

حتى يتسنى لك إزالة ورق الحائط للحوائط أولى بطبقة  الدهان
 التجديد بسهولة فيما بعد إذا تعرض للتلف أو بغرض

العفن والفطريات تغسل الحائط بمحلول  لتجنب مشاكل تكون 
أو قبل الدهان  1:  4سائل للتنظيف بنسبة  ماء + أي  يتكون من

 الورق وضع الغراء على الحائط للصق



 و لسد المسامعلى كافة أنواع الحوائط  البد من وضع الغراء 
 ملساء لزيادة خواص الحوائط لتصبح

 لتركيبه الحائط ضبط ورق

هامة لضمان استقامة ورق الحائط وعدم  من توافر أداةبد ال
 الحقًا ظهور أي عيوب به

أداة مؤلفة من خيط ملفوف على بكرة به  ووهالخيط المائي  وهي
رصاص يسبر بها غور  لون طباشيري بودرة في طرفه قطعة

 الجدار المياه وتمتحن استقامة

 

ليسهل لنا  بسيط باللون الذي يغطي الخيط ويمكننا تحديد أثر 
 الحائط سنضع عليه ورقتحديد المكان الذي 

 األخذ في االعتبار أن أول ورقة من ورق الحائط يتم وضعهايجب 
لذلك البد من  هي األساس الذي يوضع بعده باقي الورق تكون

 باب أو شباكيكون بجوار  اختيار ركن واضح من المفضل أن

هذا الركن إلى مسافة تقل عن عرض ورق  منالبدء في القياس 
 مكانها ويعلم سم 1/2الي الحائط بحو

النقطة أعلى الحائط ثم يترك ليسقط حتى  يوضع الخيط عند هذه
 يسكن تمامًا

ويشد  الحائط بيد واحدة وزرةبإحكام عند  يمسك الخيط المائي
ليترك اللون الذي يغطي  ويترك بحركة خاطفة الخيط باليد األخرى

 ي يمثل نقطةالذ الخيط أثر على الحائط في شكل خط مستقيم
وتستخدم هذه الطريقة مع كل قطعة تعلق من  البداية في التركيب



 .ورق الحائط
حيث يقاس الطول المطلوب من يقطع الورق بطريقة صحيحة 

نفس الوقت طول الحائط المستخدم  والذي يمثل في الورق بعناية
 القياس سم من أسفل وأعلى تحسبًا ألي خطأ في 2لها مع زيادة 

البد وأن يكون الرسم أو  و الحائط وزرة سويته من أسفل عندولت 
 (السقف الشكل الفني متكامل من أعلى )أي عند

 الحائط وزرةعند  ويتم التسوية من أسفل 

بالقصاصات  عليك االحتفاظ فقد تحتاج إليها في األماكن أعلى  
 واألسقف األبواب

 الحائط الصق ورق

نوعًا  وإذا لم يكن هناك به في التعليماتدام النوع الموصى استخ
 البائع بعينه يمكنك األخذ بنصيحة

 مع اإلكثار منه على طرفييوضع الالصق على ظهر الورق 
 لبعضها بحيث تصبح األطراف مواجهة يثنىالورق ثم 

 

لينًا  ويترك قلياًل حتى يصبح الورق وتترك المنطقة الوسط مجوفة
  دقائق 5 – 3من 

 قديم الورق الذي يوجد به الصق

يكون  وتغمس قطعة الورق فيها بحيث إناء كبير بماء فاتر لئيم
 (الماء اتجاه الالصق ألسفل )داخل



 اإلناء ثم تسحب من الطرف العلوي من وتترك لبعض الوقت

 قطع يغير الماء بعد كل ستة

 

 

 

 



 الحائط تركيب ورق

 أو الشكل الذي يوجد على ورقعليك بالتأكد من بداية الرسم 
 الحائط

تعليقهما  واإلمساك بالطرفين اللذين سيتم ألنها ستلصق ألعلى
 وفردهما ألعلى

ونفس  والبدء من عند خط ميزان الماء للخارج ناحية اليسار
الشيء يتبع مع الحائط من أعلى عند السقف للتعليم بالخيط 

 المائي
الورق على الحائط من أعلى ألسفل  يفرد من المنطقة الوسطى ثم  

  قطعة إسفنجية لينة للخارج باستخدام فرشاة أو

 للهواء فراغاتمع إزالة أية عالمات للتعرجات أو أية 
 

 الطريقة التي تسبقها بنفسضع القطعة التي تليها بجوار القطعة 

 ال تحاول جذب الورقة إذا كان هناك خطأ في التركيب ولكن) 
 جديد وقم بإعادة لصقها من انزعها بأكملها

قطعة  الذي يوجد بين كل اللحامخط  انتظاموذلك في حالة عدم  
 .(واألخرى

 فوق القطعة التي تسبقها لكن ينبغي أنالورق ممنوع وضع حافة 
 تكون الحواف بجانب بعضها

إسفنجية لينة  يضغط عليها بقطعةومن أجل عدم رؤية أية فواصل 
 الورق من تركيبدقيقة  22بعد مرور 

في عملية التثبيت  المستخدمكما يتم تنظيف الزوائد من الالصق 
 (الوزرة هايات )السقف أوبين الفواصل وعند الن

 .بقطعة إسفنجية مبللة قبل أن يجف 
 



االطمننان عليك بتركيب ثالثة قطع ورقية فقط ثم  ولمزيد من 
 االنتظار لرؤية النتيجة لمدة يوم 

وللتخلص من الزوائد تستخدم سكين األسطح مع أخذ الحذر من 
 الحائط المثبت على إتالف الورق
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 r& ال$�ار Kس� ,��b٨ر %C وأن ، ��b�
� ال: r& ,٧٠, ال�025, ال���� .% 

 

�
$2�N� i5$  i, ال�ه�ن ل��r أو ال$� أو اس51*�ق رذاذs أو أ�'� 4 7� أ��5ء ال�Nء،  :إرش�دات ا�<Lم

, ال�56&�,�G1اس1'�ام ال i$�7 ،)ن ال���	آ��7, 7� � ��t ,
�G1وإذا آ�ن> ال . K65
و

 ,2�N� i5$1ز�, لNت ال�b��1حCدا��ً� �� '�ذ ا sأو اس51*�ق رذاذ �ال�ه�ن ل��r أو ال$

, ال$��ة 7� �	�ن ال��(، �G1ال �7�  أ��5ء  ��0| ن^�م ال�ش 7� ال�Nء ح31 7� ح�ل  �7

 .آ�� 
$i إ���د ال�ه�ن &r ��51ول أ
�ي ا.b)�ل
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  ������ ��	
�����  
JA-16012   

 
������:  " ��� ���	
�� �" ���� ���� ��� ������ � ����� ��	���  �� !��"�# $%�� &�'#

 (�)�*� +� +�����, -�.�/0��� 1����2 3�4 56��7� #��7� +� 8�2 9�:� ;����<=
��2���� ���  ���>?�� �:�,�@� A�0*�� .   

  �������:  &�'# 	����" ����� ���	
�" ������ C%��@�D: 

 

 F G��H $��2� �IJ�. 

 F 3��K�� LI,. 

 F ���� :���� 1��� ���� �M����N C%��2. 

 F &��� ���� ���/O . 

  �������:  &�'�< P�Q�*� �%�I��� -�./0�� !��"�#�� -�.�/0��� ���2��  �:�,�@� A�0*�� ���
 ���>?��D �	IR� ���	
�!	�N S�D .  

  

������	
���� �������:  

 ������: $��2� �IJ� . 

  ���!�: ����� ���	
� T����< � ������ &���UD V��� . 

 "#�$� %&'�: W.XY±Z.Z[  ����\ ��# ���]^±[°5P ASTM  D1475. 

 ��()
�!�:  ����\ ��# ��� ���� ��	�]^±[°5P   ASTM  D562. 

 *!�� +�,�: [_ %  5ASTM  D2697. 

 ��&./� �0���: ��
� ./0�� \K.7� <��*�� a^ ��&��"� ./b L"�. 

 

��1�2� 3�4�:  
  
  
  
 

 !�J��� ��c�:d� e���)X.Z F X.^Z (P[/K�  )WaZ.X – WYZ.^P�M[/ &����
 $"���=( .  ) �<U��� (j 5 ��k� (�l��– m��c�� ���F �'��� ��< +� /,��7� &

�'nob #��7� A�0*��.(  
L"p ��� �����  !��"���� q�/0��� � r0*�� ��/b� ./0�� <�>� s��07�s��,= 

 -��#=�t�u����. 

 ���!� ��&����:   5G�����]  5-���#ASTM  D2243.  
  ��,!� ��&����:   5G�����X_  ����\ ��# ��� 1����^Z°P.  
 5���� ���)�&�: G����� 5v  5P��=ASTM  D870.  
   

6������ 7��8: 

  $)0*�� w�u
�     )W[ – W^ (.�M#.  
P���� w�u
�       )[ – ]  (��,-�.  

                       (���� w�u
�[X ��,.  
 (��x .D�*�� V%����� ASTM D5895 . 

9��./�� :);<: +��0*7�:  AK.7� 9����  :  8�2 9�:. 

��&�� �����=�: yuz d. 

������ ��.>2: y�u{ &��D P��Q�,o� 	'��. 

  :);? ���$@: st|��� m�|7�D. 

9�./�� :;�A�B:   C/�? ;�#B:  
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 D����� E�/� =�/�) ���$��F) ��2����� ��	��� =�/>!� 
G  +� L.� d ���G �K� }N T��~ ����
� A�0*�� ���[Y  5w�ul�� 1����

 ���� ��J�:d� (l�� �Ku�� �t' L/M �I%ob � /����v  �#= �)< P��=
 mob � +�� w�ul�� "����D ���*�*�� $�"�= ���	
�."  

 F  1�/,��� r0, }N e�4��� �\ ���u��D r0*�� ��� �#���7� �%��	�� ��GN (j
 �= ���M �0M P��Q�,�D ��u���� ��/� +� r0*�� y�J�� 3�� � q�/0���

k�D����7� m�� .  
 F  yj �\ �K�� ���	
� -�:�'# +� /,��7� -�,�,�� �\= +� ./b mob

 1����.  
  H��	�I �2�J��� =�/>!�  

 F  1��l�� �= 1��c.�� &�< &N ��.�� &�'��� ��GN.  
 F (%��c��� D����� P�)c��� -��	��� ��/��� +� r0*�� ��2 +� �<U��� .  
 F  L�� /,��� 6��� �#�x ������ �u��� -�..c��� mL� " ���� ���< ���	
� "

 ��,= �#�x ��0�� 5 ���u�4 � yl�� �K�� " ����D $, ���	
� ."  
 F ./b mob &�l�7� +� ��./b �=  " S�D !	�N ���	
� " 1���u� yl�� �K�

 1����. 

 F  +� }��� ./0�� mob" ����� ���	
� ",�D #��� &���� (*\ +��0*7� P��Q�
 q�/0� &= ��/��d� ��D t2�� (j  5V��7� T����< � " ����� ���	
� " (j

 � ��Q�*7� ��#�� ���	� ���*7� ������ �� 3J��� �� ����D &�"� &=
 ��� �K� 5q�/0���X^ yl�� .�M#. 

 F ./b mob �:�O  +� &�'#"
� ���	 ����� " �u�D w���� L< ��GN �� 5.��0��
����D . 

 F ./b mob ���O  +� &�'#"����� ���	
� "�:���� ./0�� .��b �u�D ;���. 

G  ��DWZ  �= +��0*7� P��Q�,�D r0*�� �����D m�/�� 3�� q�/0��� +� q%�M#
���M �0M   .  

�����K.4���:  
 

 ��/��"��,oD:  &���� ].a K� .  
 L���D :WY K�. 

  7	
���� ����:  �"� ��/� +���o�?�: W[  1��Ip ��I��� ���� e����� w�� &�"� �. 

  
�����L :���!4@: W.  1���� &�'��� (��.� (j P��Q�,d� L/M.  

[.  A�0*�� ��� mo0�� P�� 1 O��7�.  
].  (jm�0�N  ��./0�� �D ���< ���G �K�.� dL  L4�u�� +�	�� �#�� ��� +� 

     ��./0�� mob �D. 

X.  1����D� ��I��� ��� &�"� � P��Q�,d� L�u�  e����� +� !��=e�ub��. 

^. u� �M� m��O= ���"�� ��I��� ���� $�/���w &�'���. 

a.  (j &=.� dL +� �nob s��07� r0*�� ����\ ��#WZ°d &=� 5P  ��	�
 +� ���
� r0, D�b�Y %d &=� 5  �/*��� D�b��� ��	� +� 0���vZ 

.% 

 

  ��M>� :;�A�B:  &�'��� *�o� (�� (j� ����= �= ����� ��c��,� �= ��
� �= ��� � 5mo0�� m��O=
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 ��N�  ������� ��I��� P��Q�,� (l�� 5L���� &�"� � ���< �� ��I��� �:�< . r����
 1��%�#  &�'��� *�o� (�l�� �Go�� -�b���\d� ��{�D� ��c��,� �= ��
� �= ���
����� m��O= �  &�"� � ���
� ��I��� ���� e�\ � �\ mo0�� � ���� P�J: q�/0�

 (j ��< 5L����#��DN  e����� +� &�'���=��! e�ub��.  
 6�/�� �o, L�= +� 5 !� �ko��,�� �%�u�� -��/���� &�'��� ���.D $�� P�� ����
�� �I��N T��~ I�������� �#��N �= P��Q�,d� ��. 

 ��NM�:  � �#��� ���� r%���� �.�� �I�� C�Q��� 3�� ���u�� -��/���� -���u���
6�/�� ����  ����� /M��� ¡�:�M. 
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   �ـ�ابا��ـ���ة 
JA-18006 

 

�)' &%�ا�$ ل�"!� ��� �ت ذات ت���� ��ص  
���ي ���ده�ن ��� د
	�ري  :ا��ــ�
9� ال�!%��8ت  
,��7م. &�4ل�ان ال)�2�3)$ &���1ف زوا
$ ال�ؤ
$ ال,�اب �*(�

 .ال)�3>�ت ال�
	�ر
$ ال)"�)�ة ل�ى ده� �ت ال>;
�ةال�ا���$ ��� 

 

 

@ ال��ل�$" س�ابال>;
�ة "�)�; ده�ن 
 :ا���ـ����A7ل�&: 

 

  .��8وم ل�C�,D و�%�ت�$ ��ل�$ 9� ال��ن �

$ ال�ؤ
$او�*(� ال,�اب &�4ل�ان ال)�2�3)$ &���1ف ز �. 

 .��� $ ��ل�$ و�Gة 9� اFل��Aق �

� H�%!س(�ل$ ال�. 

� C�(<3� الIال J&�!ال �!"
 . 

 


)	P ت!O8�%  ح���Mص )��L آ9� ال�!%��8ت ال�ا���$ 
,��7م  :ا����ـ�ام��� Cًآ  R�3� P�
آP� ��W و، "ال>;
�ة روPU"و "ال>;
�ة ���UاS�& T آ�ت"و "ال>;
�ة ��ر��"

  .ال)�3>�ت ا��4ى ل�"!� ال)*(� ال�
	�ري
 

  :ا���ـ��� ا��ـ���ـ���ـ�

�ـ� �� .أل�ان &���1ف زاو
$ ال�ؤ
$��ة 
"	S  :ا�

�ل�ان �"�)�ة 9� آ :ا� ــ�ن & R�3
R�3(ل�ج ال�� .  
 .ASTM  D-1475م،٢o±�3�٣٠ درج$ ح�ارة ٠.٠٢± ١.٠٤ :ا�&%$ ا�#�"! 

 .ASTM  D-562م،٢o±٣٠&�س	�ل ��3 درج$ ح�ارة ١± ٨ :ا� ـ�وجـ� 

 .ASTM  D-5201،  % ٢٤.٣٠ :ا�+�* ا�� ( 


"�)� ���  ��( ل��/٢م ٨-�٦"�ل ا�c� Fر ال3*�ي  :م�1ل ا�ن�.�ر $� H�%!ال�(. 

  .ASTM D-2243دورات،  ٣اج���ز،   :��%�ار � ����ا� 
  .م°٥٠
��ً� ��3 درج$ ح�ارة  ٤٩اج���ز،   :ا���%�ار � +�ارة 
  .ASTM D-1308) ال)�I*3ت ال)3;ل�$(اج���ز،  :م%�ومـ� ا��4��و��ت 
  .ASTM D-870أ
�م،  ٧اج���ز،  :م%�ومـ� ا��ـ�ء 

  .د8�G$) ٢٠ - ١٥(     ال>�Iف ال,!��   - :زمـ7 ا��ـ�ـ�ف
  .س��$   ٢٤      ال>�Iف ال��م -
-              l�Aف ال�I<س��$   ٤٨       ال. 

 


)	P اس��7ام ا4دوات ال��ل�$ :أدوات ا��;:�ـ9:  
� $!c	(ال.  
 .ال�U�Iة �

� mاR3Iس. 

 


nI7 :ا����� ا��%�ـ�ح F. 

 :ن?:ـ� ا������
n�I7ج�ه; ل1س��7ام &�ون ت. 
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 .&�ل)ـ�ء ال"ـoب :ت#��� ا@دوات

أو  "ال>;
�ة ��ر��"&"� ت!%�H أي �P ال)�3>�ت ال�
	�ر
$ �CW  �  :إرش�دات ا��;:�9
أو أي ده�ن ��r  "ال>;
�ة روPU"أو  "ال>;
�ة ���UاS�& T آ�ت"

  .وج9�I(� ت)��ً�
�  R�3� P� $8�G8$ ر%s H%!ة س�اب"ت�
 .��� ال)R�3 ال�
	�ري" ال>;

� 
�دوات ال�!%�H ال)��� &(�
"!� الc	C ال�& ��L(ري ال�	.  

 

        .�٢٥٠C �%�ة ل�� ، �١%�ة      :ا��ـD:1ــــ�
 

 .U(�ًا 9� �	�ن ج�ف و�"��ل وج�� ال�(�
$ ١٢: P(t �%�ة ��	)$ ا12mق :مـ�ة ا���ـ��7


>l تl��8 ال�ه�ن ج��ًا C%G اFس��7ام .١ :ت1 ���ت خـ�ـ�.  
  .ل)�,7ً$ا��م ال!1ء �9ق ال,!�ح  .٢

CvI اFس��7ام 9� �	�ن ج�� ال�(�
$ و &"��ًا �P ���3ول أ
�ي ا�Is4ل .٣. 

٤.  P� T1ؤs ال)!��ب w!,درج$ ح�ارة ال C8ت F أن l<
١٠°F م، وأن 
 �
ت;
� ال��s&$ ال3,%�$  ، وأن F% ٨ر�s&$ س!w ال>�ار �P ت;

 P� $!��(٧٠ال .% 

 

ل�"�P أو ال>�� أو اس��c3ق رذاذT أو أ&�7تO 9� أ��3ء 
>l ت>l3 ��1,$ ال�ه�ن  :إرش�دات ا�?Fم�
 $
ال!1ء، وإذا آ� x ال�(�
$ ��2 آ��9$ 9� �	�ن ال")l<�9 ،C اس��7ام ال�(�

$���3Aأو . ال P�"�1,$ ال�ه�ن ل�� l3<ت ال1ز�$ ل��sح���Fت�7ذ ا�& �ً(و
wA3 دا
1ء ح�� 9� ح�ل ت��9 ال>�� أو اس��c3ق رذاذT 9�  أ��3ء ت!%�H  *�م ال�ش 9� ال!

 .ال�(�
$ ال>��ة 9� �	�ن ال")C، آ)� 
>l إ&"�د ال�ه�ن �P ���3ول أ
�ي ا�Is4ل
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 ���������	
���� JA-16017 

 
�������:  �������� ��� ������ ��	�� ����� ������	 ��   !�"�# �����$% &'�(

 )*+$ ,� -.+/�0�1�2� /�3 456 % �78/�$29��/� :.*.  
 

 

  �	
����:  ��� ���6�" ������
��	 " 2�/�6/� =���>�?: 

 

 A �B7�C )*+� -.+/� ,�0�1�2�. 

 A 6��D� ��/E �F.?. 

 A  ��G�H9I �".��2.�*"/� JI K?�L. 

 A 2.�*"�/ K6�M� N�.� ��/O/ P���6	� . 

 A 20�6,� ��� �Q��6/R� ��S . 

 A T�HU�/ �F�1 2�%�L�. 

  

��������:  ��FV WFX6H� 2���B8/� Y�L*"�/ ������/� Y�L�*"6/� Z�F	2��  [�"H/� \��
 2�0�G�>� 2�68]#�% 2�H*��% Q�D"�� ����
��	 �^��?"  -$��,�% ���L�/

2�X_/� Y��*/� T	�F�% ���",�% Q��8_/�% `��.,�% ...aI 
 

  
 �	
����

���	
��������: 

 

 ������: )*+� /�+-. ,�0�1�2�.   

 �������: b68,� &�/�6V Z �F�6.� ��/c? b68� . 

 � �!�� "#$��: d.ef± e.eg ����9 21�� F8�ge±h°W �ASTM D1475. 

 ��%&�����: 2D�i�/� ��� . 

 
'
(�)�� *�+,:  

 

 ��78/� ��+60R� 
F.�fAj Wh/�6/  2L*l T�/.  )heeAhne.j WFSh/ �/�1
 �����E( � ) FVc6/� -p � �Fq� -8r6/– !��+/� F8�A  2*G�8,� ��F/� 2��V t�

��Mul ���,� [�"H�/.( 

 '��-�� '��#����.:   �v��61�wx  ����9 21�� F8� �����fe°W.  
   

/�,0 
1
���2�: 

 A   �y"H/� z�_��   )dfA he (2L�S�  t� ����9 21�� F8�hf AfgfW.  
 A W�6/� z�_��      f ��GY�.  
 A                  -��/� z�_��hw 2��G. 

 -1�{ 2L?�H/� b��68/� ASTM D5895 . 
 

  
3��45��� 6�&78: ��|�_/�:                    [�6L,� }�8/� :  ~�	 }�0  

 ��H/��6Gu*/�2��:  [�6L,� }�8/�:  ~�	 }�0 .  

  9���#�� �����: �_� R. 

  
������� ��4:): ��_� %F? W�FX6Gu/ ���1. 

  
6�&7;� ���!<: ���./� !��,�?. 
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3�45��� 6�7
='>:  
  
  
  

 ?5�;� 7�� >: 

 @'
���� A�5�� 9�5�& ���!BC�& ��)
���� .���2� 9�5:�� 
D �F�F�� [�"H/� 5��  t� TL$ R 2�8�v ��6D JI &�6�hn  � z�_r�/ �����

% ��760R� -r�D ��6_/� C�� T*S �B�ul Z 2*��/� F8�j  ��E FyV W��E  

  D  !ul � t�% z�_r�/ "�^��? �86H�H�� ���/E ������."  

  

 A  �"G JI 
� �/� �9 ���_8�? �"H/� \�� ���1�,� F��%�/� 2/�vI -p
 ��*"6�/ ��*G�8� 2."S W�FX6G�? ��_8�/� ��*� t� �"H/� ��78$ �6� �

��U�,� !��q�? %E ���S .  
 A  �9 P�6�% ������ Y�0��� t� 2*G�8,� Y�G�G�� F9E t� 2L*l !ul

����4 �p.  
  E
F�G �)�H��� 9�5:��  

 A  ���r6� %E ���+L6� �V I �FL/� ��F/� 2/�vI.  
 A �% ��*U/� t� �"H/� ��	 t� FVc6/�-���+/�% 2?�$��% W�y+/�% Y���/ .  
 A  Ti� 2*G�8� 2�/�� ���{ ��U�/� �_��% Y�LL+6/� !T� " ���D P��V ������ "

 ��GE ���{ \�"�% � )$�_8  � �r�/ P�6�% " �^��? �G ������ ." 

)IJ5�� 
� :  
 A  ��G�� t� �F9�% 2L*l !ul"N�^��? ������ " %E"�^��? �G ������" �

 �"H/� 2.�*l -H9 ������ Y�0��� Y�G�GE t� -G�8� ��GE �E %E
�p �9 )V�$%.  

 A  !ul �r.�"�����? ��/%E ��� " %E"��? ���I ������ " �r�/ P�6�
����$ ��D�_1. 

 A  t� �6L*l !ul" �^��? 
��	 ������ " ��/� %E ���8/� 
%�/� W�FX6G�?
 2�/�6/� 2L*"�/ �F�� ��/� -H9"N�? 
��	 ������ " t� FVc6/� -p%

 
%�/� Y��u� ��E !�L? WF� K/�V% �"H/� 2��.0. 

 A  �/ -H9 b68,� �/ ���6	� -p "�^��? 
��	 ������ " 

 A  ��F/� 2*�� -��L$ �6� "N�? 
��	 ������ "�!�"� �6D �6� � :�9 �
&�� ���E �E W�FX6G�? ��/� N0�r6� �9 ��F�1 &�^% Q�yH,� 5���  . 

 A  T�| \�� ��$ %  2�*/��6/� 2V��� 2L��"? ��F/� !ul)X ( W�FX6G�?
2 �>� ��|�_/� .  

 A 2 �>� 2���6Gu*/� ��H/� W�FX6G�? ��_8$ �6� �.2L?�H/� 2L��"/� N_8? .  
  

  �����K4+����:    ��*��6Gu?2��:  h.f �6/ )T��G+Q�yH�(       . 

  /������� .��,:  2��� ��*� t��Qu�#�: dh ����B| 2��B6/� F�1% 
F6.�% z�1 ��� Z. 

   6
L��+<
���
�M: 

d.  5� RI b68,� WFX6H� R " ������
��	 �^��?. " 

h. ��F�1 ��F/� -��L$ -p W�FX6GR� T*S.  
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  اجلــزيـرة روشـن
JA-25017 

 

يعتمد يف تصنيعه على مستحضرات من طالء مائي ديكوري ، عايل اجلودة ،  :الوصــف
  .اخلارجية الداخلية وصمم خصيصا للتطبيقات ، ية النقية األكريليك اتستحلبامل
  

 

 :باخلصائص التالية” اجلزيرة روشن " طالءيتميز  :اخلصـائص    

 . عطي أخاديد متجانسة طولية أو عرضية وحسب الرغبة مظهر ديكوري ي - 

   .للمياه تازةقاومة ممم -

  .العاليةاملتانة االلتصاق وقوة  -

 .الرغبةتطبيقه بتشكيالت حسب  يتيحمما  االستخدامسهل  -

 .عليهميتاز خباصية قبول اي دهان ديكوري يطبق  -

 
  .اجلبسيةمسنتية ولسطوح اخلرسانية واألعلى ا الداخلية يوصى باستخدامه للتصميمات :االستخـدام  

   

  :اخلصـائص الفـيزيـائيـة  

 . طالء يعطي أخاديد متجانسة طولية وعرضية  :املظهـر 

 .بيضينتج باللون األ :اللــون 

 .ASTM  D1475، م° ٢ ±٣٠عند درجة حرارة  ٠.٠٢ ± ١.٥٤ :الثقل النوعي 

 .ASTM  D562 م ٥ ٢ ± ٤٠عند درجة حرارة  ميجاباسكال ٠.٠٢ ± ١.٤٨ :اللـزوجـة 

 .ASTM  D2697،  % ٤٤.٦٦ :احلجم الصلب 

  .لكل طبقة مايكرون ٢٠٠السماكة املقترحة للطبقة اجلافة    :مساكة الطبقـة 
 .)جالون أمريكي /٢قدم١٠٠.٣ – ٨٠.٢( لتر/ ٢م)  ٢.٥-٢(معدل االنتشار النظري  :معدل االنتشار 

من كمية الدهان املناسبة للسطوح املراد  - عند الشراء –التأكد لتجنب اهلدر ، جيب ( 
املطلوب ومساكة الطبقة وطبيعة السطح التطبيق الديكوري  يعتمد على شكل ).طالؤها

 .التنفيذوأدوات  أسلوبو

  .ASTM  D2243دورات ،  ٣اجتياز،   :االستقرار للتجمد 
  .م°٥٠رارة يوماً عند درجة ح ٤٩اجتياز،   :ةاالستقرار للحرار 
   

  دقيقة) ١٥- ١٢(               اجلفاف السطحي   - :زمـن اجلـفـاف
  .ة ساع١٢        اجلفاف التام -
   .ساعة ٤٨اجلفاف الصلب                              -

  .مع مراعاة الظروف اجلوية احمليطة ASTM D5895النتائج السابقة مبوجب 

 

  
 .الناعمالرول  - :أدوات التطبيـق

  .للتشكيلات البالستيكية اخلاصة االدو -

 .خيففال  :املخفف املقتـرح
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 جاهز لالستخدام  ،خيففال  :نسبـة التخفيف

 .باملـاء العـذب :تنظيف األدوات
    

 :إعداد األسطح   :إرشادات التطبيق

  للسطوح اجلديدة اخلرسانية واإلمسنتية وسطوح الطوب الفخاري 
عند ويوماً للجفاف ،  ٢٨فترة زمنية ال تقل عن  مجيع السطوح اجلديدة حتتاج إىل -

أيام كحد أدىن للجفاف ومن مث  ٧الرغبة يف طالئها قبل هذه الفترة فيجب االنتظار 
  ".اجلزيرة ألكلي ريسيستنت برامير"طالء 

مناسباً على السطح بصنفرا حىت الوصول إىل سطح املوجودة جيب إزالة الزوائد  -
اهلواء بطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو مث يتم تنظيف السللتطبيق 
  .املضغوط

  .املناسبة من دهانات اجلزيرة ويترك حىت جيف متاماً األساساتطالء طبقة من أحد  -
    اًقدميللسطوح املدهونة 

  .إزالة الدهان القدمي إن كان متقشراً أو متجرياً -
  . الشحوم واألتربة والشوائبالتأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و -
ويترك " اجلزيرة كراك فيلر " ملء التشققات واحلفر الصغرية مبادة مالئة مناسبة مثل  -

   ."اجلزيرة سي برامير " ليجف مث صنفرته ، ويطلى مبادة أساس 
، أو أي "اجلزيرة سي برامير"أو " اجلزيرة براميكس"طالء طبقة واحدة من األساس  -

ات دهانات اجلزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حىت أساس مناسب من أساس
 .جيف

 .املناسبةبالرول الناعم بالسماكة " اجلزيرة روشن"طالء طبقة من  -

 كي، ااملوصى  باألدوات دقائق ١٠ – ٥يتم تصميم الشكل املطلوب خالل  -
 .احمليطةكتمل التصميم املطلوب مع مراعاة الظروف ي

ومن بعد ذلك تطبق  ،قليالالسطح صنفر ساعة ليجف ومن مث ي ٢٤ لفترةيترك  -
إبراز (طبقة رقيقة من الدهان الديكوري املختار للحصول على املظهر النهائي 

  . )التشكيل الديكوري 

 

  .جالون أمريكي   :التـعبئــــة
 .لتر  ١٨برميل    

 .هويةيف مكان جاف ومعتدل وجيد الت شهراً ١٢ :اإلغالقضمن عبوة حمكمة  :مـدة التخـزين  

  .قبل االستخدام جيب تقليب الدهان جيداً .١ :تعليمات خـاصـة  
  .تاماً عدم الطالء فوق السطوح الرطبة إال بعد جفافها جفافاً .٢
فترة زمنية  إعطاء، وجيب جتف الطبقة السابقة متاماً ما ملعدم طالء الطبقة التالية  .٣

  .ني طالء الطبقتنيعن احلد األدىن للزمن الفاصل ب لال تقكافية بني الطبقتني 
 .األطفالأيدي عن متناول  يفضل االستخدام يف مكان جيد التهوية وبعيداً .٤

 .الدهان فاينبغي توفري التهوية الكافية أثناء وقت جف .٥

م، وأن التزيد °١٠درجة حرارة السطح املطلوب طالؤه عن  لال تقأن جيب  .٦
 %. ٧٠يطة عن ، وأن التزيد الرطوبة النسبية احمل% ٨رطوبة سطح اجلدار عن 
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أثناء الطالء، يف لعني أو اجللد أو استنشاق رذاذه أو أخبرته لجيب جتنب مالمسة الدهان  :إرشادات السالمة
. كانت التهوية غري كافية يف مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية وإذا

أو اجللد أو  لعنيلباختاذ االحتياطات الالزمة لتجنب مالمسة الدهان  وينصح دائماً
أثناء تطبيق نظام الرش يف الطالء حىت يف حال توفر التهوية اجليدة يف يف استنشاق رذاذه 

  .األطفال ييدأالدهان عن متناول  إبعادمكان العمل، كما جيب 
يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغالهلا ألي ، من أجل سالمة البيئة 

 .ستخدام أو إعادة التدويرجهة حتتاج إليها لغرض اال

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح احمللية احملددة يف  :مالحظة 
 .قانوين مراقبة التلوث ومحاية البيئة
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�������:  ��������	 
�� ����� ���	� ���� ���� ������ � �� ��  !	�"# ��$% &'�(

)	 *� +,��-�. /#	 0�����$1+�  $23� 4�5�6 7�� 89:� 0	; 0�"��� <�
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  �������:  ���� @�� �" B	���C �$�@�	"  D	 E���F�G+�D�: 

 

 I ���D	 � 0�-9J =�/K�D  ���L +�J�M�.  
 I  '� N O��� $23�. 

 I +�D�� +"� � �P�� DQ	 ��R . 

 I =�> ����� $23� . 

 I +-S$D	 T/U ���� � V��C�G W��� D	 +�"���X  . 

  ���������:  ����1 Y�Z /� +���2�D	 0�M-5�D �����D	 0�M�-5 D	 �	��+��  [�5/D	 ���
 +�"�\$F	]6	J *CJ �$�@�	 J^ 0�1 _�G B	���C �$�@�	 P�% +� �.  

  

������������� �������:  

 
�� !�:  +�)+`�`�.   

 "���#��: a �)	 &�D� 1 � ��� �� �	�D:G a �� . 

 $%�&�� '()��: b.cd  �	$U +L� ���ec±f°Y �ASTM D1475. 

 ��*+��#��: ec±f G�@�  +L� ��� �	$Uec±f°Y�   ASTM D562. 

 ,#��� -./�: fd.fc %  �ASTM  D2697. 

 

1�2�3�� 4�5�:  
  
  
 

 �$3�D	 �j "Q	 V���eYf/$ D ) bfb Y�Rf/ ���$�^ ��D�L( +%��	 +1��/D	 ���
nc �J$����.  ) �1: D	 To � �p	 T�q D– 4	$jD	 ��� I ����D	 +��1 *�  +-\��)	

��stu �	$)	 [�5/�D.(=�C ��� �� ��  �����D	 v�-5 D	 +M-5D	 +1�]J w��5)	
J x5/D	 +��-uJw��\^  0	J�^Jy�`� D	. 

 6.�#� 1�
(�����:   �'�� L	e  �0	J�ASTM D2243.  
 1�
7#� 1�
(����	:   �'�� L	zn  �	$U +L� ��� {����|c°Y.  
 8��+�6�9�� ���+�(�: �� L	 ' ) +�D})	 0�`3�)	( �ASTM D1308.  
 :��!� ���+�(�:  �'�� L	d  �Y��^ASTM D870.  
   

;����� <��=:  I   �.5/D	 ~�`�	     )b|  I fc (+M�R�.  
 I Y� D	 ~�`�	    fz   +��\.  
 I                T��D	 ~�`�	z�   +��\. 

 

 a�� "  TL�� +MG�/D	 0	�- �Q	ASTM  D5895. 

 8�+>?@��AB���: D	�VJ$:  [$ M)	 !��D	:   4t5�D W���D	 ���D	 VJ$D	 

��q�)	 ��\:  [$ M)	 !��D	:   7�� !�".  

C
��(!� ���!�: �`� Q. 
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������� ��AD3: ��`� �J�G Y	�Z \tD @��L. 

  8�+>E� �� &F: wy��D	 4��)�G. 
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 >��%G HB�E�: 

 I1����� J�B�� C�B�+ ���&KL�+ ��3��
�� 	���� C�BD#�  
 I  *� =M� Q +���' �$ % �X &� � �����	 [�5/D	 <�>f�  ���J � ~�`q�D {����

 �3 "Q	 Tq�% �$ `D	 By� =-R �2�tu � +-S$D	d  *�J ~�`q�D ��^ �.1 Y��^
 4tu � "$�	$G �� /�/� ���D^ �$�@�	."  

 I o {�-\��� x5\ �X V�,�D	 �U ��$`��G x5/D	 ��� ���L�)	 ��	J@D	 +D	'X T
 4	�p�G J^ ���R +�5R Y	�Z \�G �$`��D	 �-S *� x5/D	 ��3�� W � � v�-5 �D

��K�)	.  
 I {���( �o �U �$ �J �$�@�	 0�"��� *� +-\��)	 0�\�\#	 �U^ *� +M-u 4tu.  

  M�N�O �3�P�!� C�BD#�  
 I  {	8q � J^ {	$jM � ��1 �X ��MD	 ����D	 +D	'X.  
 I T�	�jD	J +G$�#	J Y�.jD	J 0��@D	J �-KD	 *� x5/D	 ��� *� �1: D	 .  
 I  =�� +-\��� +�D�� ���� �8K�D	 $`�	J 0�MMj D	 4=� " $��% �	$1 �$�@�	 "

 ��\^ ���� ��5�J � ��$`�, � �q�D �$ �J " $�	$G �\ �$�@�	 ." 

:QB�� �� 3 :  
 I  4tu ��\#	 *� ��U	J +M-u"_��	$G �$�@�	 " J^"$�	$G �\ �$�@�	" �^ J^ �

 �U �1$�J x5/D	 +��-u T/U �$�@�	 0�"��� 0�\�\^ *� T\��� ��\^
�o. 

 I M-u 4tu ��q�)	 *� + " ��G ��DJ^ �$�@�	 " {���� {�%�`L �q�D �$ �. 

 I  *� � M-u J^ +M-u 4tu" 0�1 _�G B	���C �$�@�	 "/U � ���	 ���D	 T
 4tu J^ � {���� {�%�`L �q�D �$ �J a �)	 &�D� 1"*CJ �$�@�	 " ��\#	 ��G

�$C�-�. 

 I M-u 4tu ��U	J + *� ����"�	 �$�@ B	���C " ��� �$ � J VJ$D�GzI�  0���\
�q�D  . 

 I M-u 4tu +�"�9 + *� ����" B	���C �$�@�	 " y�`� D *�$5/)	 J^ ��q�)	 ��/G
 D	 w��5)	 W���.  

 I  'J�q � Q +���' �$ % Vt� w��5)	 W��� D	 =�� Tobc  v��R� .  
  �����RA5����:     +��� \tG ��-�  : ���$�^ ��D�L       . 
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 +��� ��-� *��PtS6	: bf {	$2C +��2 D	 ��LJ V� ��J ~�L ���� �. 
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b. T��M� To {	��L ����D	 Y	�Z \Q	 =-R.  
f.  [�5/D	 P�% 4t5D	 Y��� +9��)	.  
e.  To4�5�X  � M-5D	 �G +�%�1 +���' �$ %M� Q=  *�@�D ��#	 ��	 *�

� M-5D	 4tu �G =,�`D	. 

z. J +��2 D	 ��L ���� � Y	�Z \Q	 =�`� {	���G  VJ�� � *� ���^V�`u#	. 

|. To ~�`�	 �$ % Vt� +-\��)	 +��2 D	 8%�� . 

�.  To �^M� Q= 	 x5/D	 �	$U +L� *� Bstu w��5)bc°Q �^J �Y 
 *� 	��	 x5\ +G�u ��@�� %Q �^J �  +5��	 +�-/�D	 +G�u$D	 ��@�

 *�dc .% 
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	;XJ 	 Tq�% �=��D	 ���� � +�%�1 8S +��2 D	 �"�1+�����D	 +��2 D	 Y	�Z \ .

{���	� x���J  ����D	 +/�t� T�q D +�'tD	 0�u�� UQ	 ;���GD J^ ���	 J^ ���
B;	; P�j� \	  �  ����	 +��2 D	 $%�� V�U � �U 4t5D	 � �$D	 Y�3" v�-5� 4��9^

 To ��1 �=��D	 ���� ����GX  VJ�� � *� ����D	^��� V�`u#	.  
 +�t\ =L^ *� +��-D	 � �ptK \	J +���`D	 0	�-�D	J ����D	 ���MG �� Y�� �L$�

$�J� D	 ����X J^ Y	�Z \Q	 �$KD �2�DX &� � +2L �#. 
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 C  E���� , �.F8�9� 1�%!�A 0�;�G 0	�'�(�� 0H(5 *	�/ " ���./" ,���". 
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 المجعد الدهان
 التجهيزات والمواد

 دهانالعادي مع  الدهان من أجل إبداع هذا الحائط عليك خلط
زجاجي حيث يصبح لدينا مزيج زجاجي ودهنه بالرول على 

نضع النايلون بعدها على  ثم المدهون بطبقة أساسية الحائط
عن الحائط  الدهانمن  الحائط نضغطه ونجعده وبذلك نزيل جزء

 ية هو اختياروالجزء األصعب بهذه العمل تاركين آثارًا مجعدة
 .األلوان التي ستطبقها
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 جمع المواد
 .: لون برتقالي فاتح طالء األساس

. : لون برتقالي متوسط الطبقة الثانية طالء

 .غامق : لون برتقالي طالء الطبقة الثالثة
 .طالء زجاجي

 
 

 خرىآتجهيزات 
 .األساسي الدهانبوصات من أجل  9رول 
 الدهانالعادي مع  الدهانبوصات من أجل مزيج  4رول 

 .الزجاجي
 .عريض الصقشريط 

 .الدهانبالستيكيين من أجل وعائين 
 .الدهانمن أجل تحريك عودين 
 .بالستيكيةمغلفات 

 
 



 تجربة التقنية
المزيج الزجاجي بطبقة خفيفة فوق طبقة الدهان  دهانب قم

 .األساسية
الزجاجي وبشكل  الدهانالحائط بطبقة ثانية من  إدهنوأيضًا 

 .عشوائي
 .وجعده بأصابعك الدهانفوق  بوضع ورق النايلونقم 

 .األسفل ورق النايلون من األعلى إلىإنزع 
 التعليمات

واألبواب وعلى  الشبابيكالالصق على حواف  بوضع الشريطقم 
طريق الرول  عن الحائطإدهن بعدها  ثم حواف األرض والسقف

 .األساسية )اللون البرتقالي الفاتح( واتركها لتجف الدهانبطبقة 
ار واحد من اللون البرتقالي المتوسط مع أربعة مقادير مقدإخلط 
ليتشكل المزيج الزجاجي وادهن بها الحائط  الزجاجي الدهانمن 

أيضًا من اللون  وقم بدهن طبقة ثانية من مزيج مقدار واحد
 .الزجاجي الدهانالبرتقالي الغامق مع أربعة مقادير من 

بيديك على طول  النايلون على الحائط إضغطه وجعده ورقضع 
 .الحائط وقبل أن يجف الدهان

أعد إستخدام ورق  ثم ورق النايلون من األعلى إلى األسفلانزع 
وتستطيع استخدام  المنطقة المجاورة النايلون مرة أخرى في

 .المغلف خمسة مرات تقريبًا
اعمل  ثم من كامل الحائط إنتقل إلى الحائط الثاني اإلنتهاءعند 

اإلنتهاء من الدهان واإلنتقال  ينشف قبل الدهاندع بسرعة وال ت
 .إلى الحائط الثاني

من منطقة كبيرة إنتبه إلى القطرات  اإلنتهاء من الحائط أوعند 
 .أيضًا المتبقية وقم بإزالتها عن طريق الغالف البالستيكي

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 خيارات ونصائح
حيث ستحتاج إلى القليل  على الحائط تقنية مثيرة الدهانتجعيد إن 

 من الجهد واألدوات والخبرة ألنها عملية تتطلب إزالة جزء من
عن الحائط بعد دهنه وإن هذا المظهر المجعد للحائط ال  الدهان

كن يتطلب أيضًا معرفة كمية الدهان األلوان ول يتطلب فقط تطبيق
 .الحائط التي يجب أن تزال من كل لون عن

ووزن ورق  كالنمط المطلوب يعتمد على نوع وسمإظهار 
القيام بتجريب هذه الصفات المختلفة للغالف في  النايلون فعليك

 .غرفة الغرف لتحصل على أشكال مختلفة لكل
 الدهاناتتغيير النسب بين ب الدهانيمكن أن يتغير شكل وأيضًا 
الزجاجي الممزوجين ويظهر الشكل المطلوب  و الدهان العادية

يدهن المزيج الزجاجي فوق  كنتيجة إلختالف غماقة األلوان حيث
 عن طريق الدهانالطبقة األساسية ذات اللون الفاتح ويجعد 

الغالف البالستيكي فتمزج األلوان ببعضها ويزال جزء منها تاركًا 
 .مركبة آثارًا
دقة التركيب تتحدد عن طريق سمك ووزن ورق النايلون إن 

 .أثناء تجعيده وإزالته وبكيفية إستخدام هذا الغالف



 األلوان مقادير
فعالية  على لوح أو عدة ألواح لتعرف الدهانبطالء عينة من قم 

األلوان وأن اختالط طبقة األساس الفاتحة مع اللون الغامق هي 
 .بالنتيجة األنجح ببالتي تتس

 الدهانأن يكون اللون الزجاجي تقريبًا من نفس نوع ولون يجب 
 .الذي تخلطه معه لتحصل على أفضل النتائج

للحائط قم بدهن طبقات  أردت الحصول على شكل ولون جلديإذا 
 وتستطيع أيضًا تطبيق تدرجات من اللون األصفر الغامق والبني

بقات األسمر الغامق الذي يعطي الشكل ألوان األزرق واألحمر وط
 .الرخامي

 
 

 نصائح
الشخص  ويستطيع بالدهانحيث يقوم شخص  مع شريكاعمل 
قبل  الدهانتجعيد الغالف البالستيكي على  فى ذات الوقتالثاني 

 .أن يجف
لألرض واألثاث أثناء العمل ألن عملية التجعيد يمكن أن انتبه 

 .األوساخ تتسبب بالكثير من
إذا لم يعجبك بتغيير نوع ورق النايلون حيث  الدهانشكل عدل 



أو  بالدهاناستخدام في هذه العملية ورق النايلون خاصة  يمكن
ن من اختيار عدة أنواع لتتمك قم باختيار و كذلك أكياس بالستيكية

 .النوع الذي يترك األثر الذي تريده
غالف ورق النايلون ليس جيدًا قم الذي تركه  كان الشكلإذا 

مازال  الدهانبأن يكون  خرى على الحائط وانتبهآبتجعيده مرة 
 .رطبًا أثناء عملية التجعيد

والقيام بالتجعيد مرة أخرى بعد أن  الدهانمن الجيد إضافة وليس 
 .والتجعيد السابقين قد جفا الدهانيكون 

 



 يات االيبوكسي ) دهانات + مونه (أعمال األرض

 يبوكسى ذاتى المستوىا

يستخدم األيبوكسي ذاتي التسوية في عمل أرضيات ذات كفاءة 

عالية و مقاومة للبري و غير قابلة لتراكم األتربة أو المياه أو 

المستشفيات و المعامل و مصانع األوساخ)يستخدم ألرضيات 

 األنسجة واألدوية و المنتجات الغذائية يتراوح سمكه 

 مم3-1ما بين

 المونة األيبوكسية

تستخدم المونه األيبوكسيه لتغطية األرضيات و حمايتها بسمك 

مم )و في بعض األحيان أكثر من ذلك( 9-3يتراوح ما بين 

لميكانيكيه العالية ويستخدم لحماية األرضيات ذات األجهادات ا

 )المخازن المستخدم فيها معدات تحميل(

 دهانات أيبوكسيه

 دهانات أرضيات و حوائط

عبارة عن معالجة األسطح للوصول لسطح أملس ناعم ذات كفاءة 

 عالية 

 (multi layersدهانات متعددة الطبقات )

عبارة عن طبقات متعددة من دهان األيبوكسي للوصول الى سمك 

 لدهان العاديأعلى من ا

 الــــعـــزل

عزل حمامات السباحة و خزانات المياه و محطات مياه الصرف 

 . الصحى



مم ( 9) قد تصل الى  األرضيات اإليبوكسية عالية التحمل   

 المقاومة عاليةاإليبوكسية عبارة عن طبقة سميكة من المونة 

األماكن  تستخدم فيو مع جمال المظهرلكيماويات ا و لالحتكاك

لألحمال الثقيلة والتآكل الميكانيكي مثل الورش  ةالتي تكون عرض

ممرات المخازن و تستخدم أيضا في  و ورش الصيانة و الهندسية

تغطيتها بطبقة من  معالجة األرضيات الخرسانية التي سيتم

 .اإليبوكسي

 







 

 



اإليبوكسي لألرضيات الدهان  

و  لالحتكاك مقاومة عالية  ذوإيبوكسي  دهانعبارة عن 

األماكن  لألرضيات الخرسانية في دهانيستخدم كوالكيماويات 

 زفيات و المخابشستلألحمال المتوسطة مثل الم ةالتي تكون عرض

الغذائية و الدوائية و المخازن و المدارس و  و الصناعات

صاالت العرض و  المطاعم و المطابخ الصناعية و الورش و

  .مواقف السيارات و غيرها

 
 

 

































 



  ( دهان الجرافياتو ) دهان الوجهات

بياض نهائى للحوائط الداخلية والواجهات عالى الجودة 
لالستعمال الوان رائعة وجذابة وهو بياض ديكور جاهز 

يتكون من خليط من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد 
 اكريليكية فائقة الجودة

متوفر بتشكيلة متنوعة من روائع االلوان سهل  - همميزات
رى واالحتكاك مرن التنظيف والغسيل وعالى المقاومة للب
سانية والبياض وقوى االلتصاق لجميع االسطح الخر

االسمنتى واليحتاج لمعالجة االسطح قبل الدهان سواء 
 العجينة او الدهان التحضيرى قبل االستعمال

  : االشكال
   مم 1حصوة ناعمة   

   مم 2وحصوة متوسطة 

 مم 3خشنة وحصوة 
    طريقة االستخدام

جاهز لالستعمال بواسطة ادوات البياض العادية )البروة 
(ويستعمل على االسطح السليمة الجافة مباشرة الصلب 

على المتر   كيلو 3الى 2ومعدل الفرد من   بدون بطانة
استعمال الفنى ودرجة نعومة السطح(المربع)او حسب   

 





 



 جرافياتو الواجهات
 تركيب الشبك المعدني والزوايا المعدنية

األبيض العازل للحرارة يتم تركيب  البلوكمن الواجهات  اذا كانت

الواجهات على كامل مساحة  صلبشبك معدني وتثبيته بمسامير 

من  اذا كانتأما  بعد تنظيفها وإزالة الغبار عنها برشها بالماء

قاء تإل عنداألسود األسمنتي فيتم تركيب الشبك المعدني  البلوك

وباإلضافة إلى  ةالخرساني و الكمرات و األعمدةاألسود  البلوك

وايا المبنى بما فيها معدنية لزالشبك المعدني يتم تركيب زوايا 

 الخارجية. و الشبابيكزوايا األبواب 

 



 ةالطرطشطبقة 

 



 اللياسةطبقة 

 



 

 . بمادة األساسوجهين دهان 



 دهان الجرافياتو

 



بوجهين حماية مائية أو زيتية  يتم دهانه جفاف الجرافياتووبعد 

 .اللون النهائي المطلوبب

 

 ويجب مراعاة 

 3 مدة لبالماء الصالح للشرب  اللياسةكل مرحلة من مراحل رش 

 .أيام

 بعد غسل الواجهات. الجرافياتو دهانم يت
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